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De¤erli üyelerimiz,

Derne¤imizde 2006-2008 dönemi için görev alan,
Prof. Dr. Mehmet Zileli baflkanl›¤›ndaki Türk
Nöroflirürji Derne¤i yönetim kurulunun görev süresi
21 Haziran 2008 tarihinde tamamlanmaktad›r. 2 y›ll›k
bu süreç içinde yönetim kurulu birçok etkinlikleri ile
derne¤imizin e¤itim, ö¤retim, mesleki, etik ve
finansal yönden güçlü bir kurum haline gelmesi için
çal›flm›flt›r.

Üyelerimiz taraf›ndan da elbette de¤erlendirilen
bu etkinlikleri afla¤›da k›saca özetlemeye çal›flaca¤›z;

1-Derne¤imizin kurumsal kimli¤i daha da
güçlendirilmifl, gelecek yönetimlere e¤itim, ö¤retim,
toplant› düzenekleri ve finansal yönleriyle ça¤dafl
çal›flan bir örgüt devredilmeye çal›fl›lm›flt›r.

2-Hukuk ve mali dan›flmanl›k bürolar›yla iflbirli¤i
devam ettirilmifl, tüm yasal ve mali etkinlikler bu

dan›flmanlar›m›z›n görüfl ve önerileri al›narak

gerçeklefltirilmifltir.

3-Derne¤imizin Web sayfas› yeniden düzenlenmifl

ve çok ziyaret edilen ça¤dafl bir yap›ya

kavuflturulmufltur. Web sayfam›zda tüm toplant›

duyurular›, dergi ve bültenler, klinik tan›t›mlar› yer

alm›fl, ayr›ca üyelerimize ayl›k e-posta bülteni

gönderilerek dernek etkinlikleri bildirilmifltir. Ayr›ca

hastalar için sayfalar› ile hastalar›n genel bilgilere

ulaflmas› ve dernek üyelerimizle yaz›flmas›

sa¤lanm›flt›r.

4-Bilimsel dergilerimiz ça¤dafl gereçlerle çal›flan,

bütün süreçleri çevrimiçi olan, dan›flma kurullar› ve

hakemleriyle h›zl›, etkin ve uluslar aras› yay›n

indekslerine giren bir yap› haline getirilmifltir.

‹ngilizce yay›n yapan “Turkish Neurosurgery”

dergimiz pubmed indeksine girmifltir.
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5-‹ç iletiflim yay›n›m›z olan bültenlerimiz düzenli
olarak ç›kar›lmaya devam edilmifl, üyelerimizden
katk›lar al›nm›fl ve tüm üyelerimize ulafl›lm›flt›r.

6- Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu çal›flmalar›
kuvvetlendirilmifl, ilk kez Genel Kurulu toplanm›fl ve
yönergesi onaylanm›flt›r. Bu dönemde ilk defa 2 defa
yaz›l› s›nav ve bir kez sözlü s›nav gerçeklefltirilmifltir.
Bu s›navlar art›k nöroflirürji camias›na yerlefltirilmifl,
bu kurulumuzun etkinlikleri art›k akreditasyon
aflamas›na getirilmifltir. 

7- Tüm uzmanl›k e¤itimi veren bölümlerle yo¤un
ortak çal›flmalar planlanm›fl, bu bölümler yönetim
kurulu üyeleri taraf›ndan ziyaret edilmifl, öneri ve
elefltirileri al›nm›flt›r. Ziyaret edilemeyen bir k›s›m
bölümler ise önümüzdeki dönem yönetimlerine
öneri olarak b›rak›lm›flt›r.

8- Derne¤imizin kurumsal bir haf›zas› oluflturul-
maya çal›fl›lm›flt›r. Kiflisel haf›zalardan kaç›n›lm›flt›r.
Derne¤imiz kuruldu¤undan beri al›nan tüm yönetim
kurulu kararlar› elektronik ortama kay›tlan›p
korumaya al›nm›flt›r. Benzer amaçla derne¤imizin
verdi¤i plaket, burs, teflekkür belgesi gibi tüm
etkinlikler bültende yay›nlanarak gelecek
yönetimlere kurumsal haf›za olarak b›rak›lm›flt›r.

9- Derne¤imiz verdi¤i ödüllerle baflar›y› takdir ve
çal›flmay› teflvik etmifltir. Araflt›rma ödülleri, yurtd›fl›
burslar, araflt›rma proje destekleriyle gücünü
nöroflirürji camias›na sunmufltur.

10- Nöroflirürji e¤itim ve ö¤retimini standart-
laflt›rmaya yönelik olarak kurslar baflta olmak üzere
kongre ve sempozyumlar düzenlenmifl, kitap,
kitapç›k ve duyurular yay›nlanm›flt›r. Yerel toplant›lar
teflvik edilmifltir.

11- Türk Nöroflirürjisinin gelece¤i olan uzmanl›k
ö¤rencileriyle flu anda da planlamalar› devam eden
etkinliklerle daha s›k› iliflkiye geçilmifl, bu durum
gelecek yönetimlere de öneri olarak b›rak›lm›flt›r.

12- Bu amaçla ilk defa bu sene May›s ay›nda tüm
e¤itim kliniklerinden 1 uzmanl›k ö¤rencisi al›narak
tüm masraflar› derne¤imiz taraf›ndan karfl›lanmak
üzere 3. Araflt›rma Kursu gerçeklefltirilmifltir.

13- Mesleki ve özlük haklar› aç›s›ndan da
yönetimimiz döneminde önemli ad›mlar at›lm›flt›r.
Yeni TTB puanlar› oluflturulurken derne¤imiz aktif
katk› sa¤lam›fl ve birçok haks›zl›klar›n önüne

geçilmeye çal›fl›lm›flt›r. Yine dönemimizde asistan
say›lar›n›n s›n›rlanmas›, gündemde olan tam gün
yasas›, SGK ödemeleri ile ilgili çal›flma ve yaz›flmalar
yap›lm›fl, resmi kurumlara derne¤in görüfl ve önerileri
iletilmifltir.

14- ‹leri Nöroflirürji Ö¤retim ve E¤itim gruplar›n›n
etkinlikleri düzenli hale getirilmifl, bu gruplar
toplant›lar›, bülten ç›karmalar› ve kendi iç
kurumsallaflmalar› yönünden desteklenmifltir.

15- Kongre düzenlemeleri bilimsel, etik, yasal ve
mali yönden derne¤imizin tam kontrollü etkinli¤i
haline getirilmifltir. Yönetim dönemimizde
derne¤imiz, kongrelerde en yüksek gelirin sa¤land›¤›
dönem olarak kayda geçirilmifltir.

16- Toplant›lar›m›za destek veren T›bbi Firmalar
ile iliflkiler kurumsal, yaz›l› ve standart düzenli
iliflkiler halinde gerçeklefltirilmifltir.

17- Derne¤imiz bütün bunlar›n yan›nda etik d›fl›
davran›fllarla yasal ve ilgili di¤er kurumlarla iliflkiye
geçerek mücadele etmifltir. Etik d›fl› davran›fllara izin
vermeyece¤ini güçlü bir flekilde hissettirmifltir.

18- Tüm üyelerimizi kucaklay›c› bir yönetim tarz›
sergilenmifl, hatta yak›n dönemde 1000. üyemizin
kayd› gerçeklefltirilmifltir. Bütün üyelerimizin görüfl
ve elefltirileri dikkate al›nm›fl, bu öneriler
do¤rultusunda gerekli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

19- Bütün bu etkinlikler gerçeklefltirilirken s›k›
idari yönetim ve mali disiplin sa¤lanm›fl, asla
savurganl›k yap›lmam›fl, tüm etkinliklerde
derne¤imiz ve camian›n ç›karlar› gözetilmifltir.

20- Derne¤imizi gelecek yönetimlere kurumsal
kimli¤i gelifltirilmifl, mali ve yasal yap›s›
güçlendirilmifl, ülkemizde sayg›n bir kurumsal kiflilik
olarak bilinen, bilimsel ve mesleki bir sivil toplum
örgütü olarak devrediyoruz. Gelecek yönetimlerin bu
çal›flmalar› daha da ilerletece¤ine dair inanc›m›z
tamd›r. Önümüzdeki dönem yöneticilerine
derne¤imiz çal›flmalar›nda baflar›lar diliyoruz. 2
senelik süreçteki bu çal›flmalar›m›z kendimiz ve
yak›nlar›m›z için bir övünç kayna¤› olacakt›r. Son
takdiri siz üyelerimize b›rak›yor ve hepinize
sayg›lar›m›z› sunuyoruz.
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